
 
 

Werktrajectbegeleider MBO Haarlem 
32 uur per week (uren in overleg) 

 
 
Houd je van een dynamische plek waar je dé verbindende schakel bent in activering en 
samenwerken? Vind je het leuk om mensen in beweging te brengen en houd je van pionieren? Dan 
zijn wij op zoek naar jou! 
Wij zoeken voor locaties Boerhaavewijk en Molenwijk in Haarlem een nieuwe collega, liefst met 3-4 
jaar werkervaring. 

 
De functie 
Als werktrajectbegeleider op locatie Boerhaavewijk/Molenwijk ben je dé spil in het begeleiden, 
verbinden en coachen van de vrijwilligers/cliënten en bezoekers en het (gezamenlijk) organiseren en 
vormgeven van activiteiten. Je werkt nauw samen met de Werktrajectcoördinator. Met elkaar ben je 
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op locatie. De taakverdeling gaat in onderlinge 
afstemming, waarbij je als Werktrajectbegeleider de focus hebt op de vrijwilligers/cliënten op 
locatie. 
 
Concreet zijn dit de taken: 
• Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van vrijwilligers en bezoekers bij de activiteiten op 

locatie; 
• Je runt dagelijks de koffiebar/inloop door: 

o Overzicht te behouden vanuit een helicopterview; 
o Een verbindende schakel te zijn tussen en het aanspreekpunt voor verschillende partijen 

op de werkvloer. 
• Op een doelgerichte en planmatige manier geef je vorm aan begeleiding aan deelnemers van 

leer-werktrajecten; 
• Je neemt vrijwilligers actief mee in onze missie en begeleidt, coacht en enthousiasmeert hun in 

hun ondersteunende rol. 
  
Waar ga je werken? 
Locatie Boerhaavewijk is een thuis in de wijk voor de meest kwetsbare doelgroep en is gericht op 
sociale activering en het voorzien van primaire levensbehoeften. De activiteiten zijn laagdrempelig. 
Het is een plek waar bezoekers zich thuis voelen en gezien worden. Er is ruimte voor persoonlijk 
herstel, het (opnieuw) ontdekken van krachten en talenten en het inzetten daarvan. 
Het Open koffie Huis in Molenwijk is een sociale koffiebar waar we leerwerktrajecten aanbieden. 
Hier wordt men uitgedaagd en geïnspireerd tot het nemen van stappen op de participatieladder. 
Deelnemers worden toegerust om de maatschappij in te kunnen stappen. De werktrajecten bieden 
perspectief en geven deelnemers de kans om hun talenten in te zetten en te ontwikkelen. Op beide 
locaties werken we nauw samen met kerk Het Open Huis. 
  



Jouw kwaliteiten 
Jij: 
• bent creatief en bruist van ideeën; 
• geniet van multi-culturaliteit; 
• hebt kennis van de doelgroep van  Maatschappelijke Opvang; 
• gaat uit van mogelijkheden en ziet kansen om mensen in beweging te brengen; 
• kunt goed omgaan met een diverse groep bezoekers, de diversiteit aan uitdagende problematiek 

en brengt hen met elkaar in verbinding; 
• beschikt over overtuigingskracht en daadkracht; 
• kan vanuit een helikopterview kijken en van daaruit snel schakelen tussen verschillende taken; 
• bent flexibel ingesteld en kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken; 
• neemt je verantwoordelijkheid en maakt zelfstandig inschattingen en afwegingen; 
• hebt bij voorkeur ervaring in de horeca; 
• bent bekend in of afkomstig uit Haarlem of nabije omgeving; 
• beschikt over een afgeronde opleiding op MBO niveau. 
 
Jouw motivatie 
Je bent een professional met eigenaarschap en ziet de meerwaarde voor het werken bij Ontmoeting 
door bij te dragen aan onze missie. Je wil graag je geloof in God handen en voeten geven. Je bent 
actief kerkelijk meelevend in een christelijke gemeente en stemt in met de christelijke visie van 
Ontmoeting, zoals verwoord in ons visiedocument.  
 
Wat heeft Ontmoeting te bieden? 
Ontmoeting biedt je een dynamische, gevarieerde baan in een prettige werkomgeving. Je werkplek is 
binnen een professionele en sociale omgeving met gemotiveerde en ervaren collega’s. Wij geven je 
vrijheid en verantwoordelijkheid om deze functie vorm te geven. Ontmoeting staat voor DOEN 
cultuur (Duidelijk, Open, Eerlijk en Nabij) en je mag ons hierop aanspreken. 
 
Ontmoeting kent flexibele arbeidsvoorwaarden zoals IKB en LBB en een aantrekkelijk pakket van 
secundaire arbeidsvoorwaarden in de vorm van ontwikkel- en studiefaciliteiten. Het salaris wordt, 
afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, vastgesteld conform de CAO Sociaal Werk, in schaal 6. 
Het betreft een overeenkomst op projectbasis, in verband met de projectmatigheid van het werk van 
de koffiebar.  Bij het vinden van structurele financiering, kan de projectovereenkomst overgaan in 
een overeenkomst voor onbepaalde tijd. 
 
Belangstelling? 
Ben jij de persoon voor deze uitdagende functie? Stuur je motivatie en je cv vóór: woensdag 22 
maart a.s. De gesprekken vinden plaats op 24 en 27 maart a.s. 
Neem voor meer informatie contact op met: Anja Rijkers (06-86836041) of via 
arijkers@ontmoeting.nl.  
 
Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne 
kandidaten voorrang. 

https://www.ontmoeting.org/wp-content/uploads/2022/03/ONT-21210-Visiedocument-LR-versie2.pdf
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